Z (Zuliefermesse)
Nemzetközi beszállítóipari szakkiállítás
Lipcse, 2023. március 7-10.
www.zuliefermasse.de
Intec
Szerszámgépipari- és egyedi gépgyártás szakkiállítás
Lipcse, 2023. március 7-10.
www.messe-intec.de
A kiállításról:
A Zuliefermesse kétévente Közép-Európa egyik legfontosabb beszállítóipari nemzetközi
szakmai találkozója.
Kiállótói portfólió: részek és részegységek, összeszerelési folyamatok, ipari nyersanyagok,
félkésztermékek, beszállítói eljárások, gépek, ,berendezések, szerszámgyártás, járműipari
beszállítások, elektrotechnika, elektronika, műanyagipari technika és feldolgozás, orvosi
műszertechnika, optika, stb.
A 2019. év rövid statisztikája: 344 kiállító, 22.000 szakmai látogató.
A Zuliefermesse-vel párhuzamosan kerül megrendezésre az Intec szakkiállítás, melynek
tematikája: szerszámgépgyártás, lemezmegmunkáló gépek, lézer és hegesztés technika, felület
megmunkálás, preciziós szerszámok, automatizálás, robottechnika, méréstechnika,
minőségbiztosítás, software, IT alkalmazások, intralogisztika.
A 2019. év rövid statisztikája: 980 kiállító, 22.000 szakmai látogató.
A vásári egységstandok tájékoztató árai (10 m2-től, sorstand helydíj EUR 154.-/m2,
szőnyegezett információs alapstand EUR 125.-/m2), plusz média pausálé EUR 200.-, plusz
reklám pausálé EUR 95.-, plusz AUMA-díj EUR 0,60.-/m2). Pontos árakért kérjük látogasson
el a szervező honlapjára.
A vásári kettőst gazdag szakmai programsorozat kíséri. Számos workshop, B2B CONTACT
Business Meetings segíti a nemzetközi tapasztalatcserét, kiállítóknak ingyenes bemutatkozási
többlet-lehetőséget kínál az Ausstellerforum, átadásra kerül Z vásári-díj, melyre innovatív
megoldásokkal lehet benevezni.
Vásári belépőjegyek irodánkban Ft-ért kedvezményesen vásárolhatók, előzetes regisztrációt
követően.
A kiállítás helyszíne a Leipziger Messe vásárterület (Messe Allee 1), előzetesen Intec: Halle 2,
3, 5, Zuliefermesse: Halle 4-ben less látható.
Napi nyitvatartás: 9:00 órától 17:00 óráig (zárás napján 16:00 óráig).
Utazási lehetőségek:
fapados járattal Berlinig, onnan vonattal Lipcsébe / vagy vonattal, drezdai átszállással / vagy
egyénileg.
Szállás:
A 3*-os 105 szobás Hotel Leipzig City Nord by Campanile a belváros
és vásárterület között épp félúton, az Eutritzscher strassei megállónál
található. Az IKEA-stílusban berendezett szálloda szobái
kényelmesek, 24 órás recepció, ingyenes WLAN áll rendelkezésre.
Fizetős parkolója van, de a környező utcákban is lehetséges a parkolás.
Reggelije bőséges.

szoba példa

A vásártársaság az időpont változtatás jogát fenntartja. Kérjük, indulás előtt mindig ellenörizze a kiállítás
dátumát a szervező honlapján.

Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk örömmel áll szíves rendelkezésére,
legyen szó kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy szállásfoglalás, repjegy, vásári
belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról.
Kérjük, látogasson el honlapunkra is: www.interpress.hu
Interpress Kiállítások & Interpress Travel
a Leipziger Messe magyarországi képviselete
Seifert Ibolya
1097 Budapest, Illatos út 7.
Tel.: 302-7525 vagy 06/30/932-1657
E-mail: seifert@interpress.hu

